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V.Z.W. S-PLUS 
SINT-JANSSTRAAT, 32 38 
1000 BRUSSEL 

 

01/01/2018 om 0 uur 

 

1 jaar. (Jaarlijkse stilzwijgende hernieuwing) 

01 Januari 

JAARLIJKSE PREMIE 

 

Uitgave 531/03-2009 

Categorie SPORTFEDERATIES 

Dekking 
Burgerlijke aansprakelijkheid 

Lichamelijke letsels Gedekt 
Materiële schade Gedekt 

Rechtsbijstand 
Tussenkomstslimiet 25.000,00 Eur 

Ongevallen 
Overlijden 8.500,00 Eur 
Tijdelijke ongeschiktheid 30,00 Eur 
Blijvende ongeschiktheid 35.000,00 Eur 
Kosten van behandeling Gedekt  

 
 
 
 

 
 Jaarlijkse premies Contante premies van 01/01/2018 tot 31/12/2018 

 Netto premies 
 

11.300,00 Eur 
0,00 Eur 

Niet gedekt 
0,00 Eur 

 

11.300,00 Eur 

Totale premies (*) 
 

12.345,25 Eur 
0,00 Eur 

Niet gedekt 
0,00 Eur 

 

12.345,25 Eur 

Netto premies Totale premies (*) 

Burgerlijke aansprakelijkheid 
Rechtsbijstand 
Accidentele schade 
Ongevallen 

11.300,00 Eur 
0,00 Eur 

Niet gedekt 
0,00 Eur 

12.345,25 Eur 
0,00 Eur 

Niet gedekt 
0,00 Eur 

TOTALE PREMIES 11.300,00 Eur 12.345,25 Eur 

(*) inclusief taksen, kosten en wettelijke toeslagen 

: 36.930.062 

: 000 

: 001 

CONTRACT 

BIJVOEGSEL 

RISICO 

 PRODUCENT 

(947/004404) 

BIJZONDERE VOORWAARDEN 

VERZEKERINGNEMER 

 
 

 
AANVANGSDATUM 

DUUR 

JAARLIJKSE VERVALDAG 

 

PERIODICITEIT 
VAN DE PREMIE 

 

ALGEMENE 
VOORWAARDEN 

 

VERZEKERD 
RISICO 



-2-  

 
 

 
 

Contract 

Bijvoegsel 

: 36.930.062 

: 000 

Risico : 001 

01250 Legibel 

 
01250 - LEGIBEL 

  

 

In tegenstelling tot de van kracht zijnde Algemene Voorwaarden, wordt 

het beheer van de schadegevallen 'Rechtsbijstand' waargenomen door 

ARCES, merk van P&V Verzekeringen CVBA (0058) gelegen Desguinlei 92 

2019 Antwerpen. 

Iedere vermelding "LEGIBEL" in de algemene voorwaarden moet door ARCES 

vervangen worden. 

 

60049 LIDMAATSCHAP VAN TRIP 

 

60049 - LIDMAATSCHAP VAN TRIP 

 

De maatschappij dekt in bepaalde gevallen daden van terrorisme, met 

uitsluiting van de schade veroorzaakt door wapens of tuigen die 

bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van de 

atoomkern. 

 

De verzekeringsonderneming is hiertoe lid van de VZW TRIP, met 

maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, de Meeûssquare 29. 

Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering 

tegen schade veroorzaakt door terrorisme, wordt de uitvoering  van 

alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn 

van de VZW, beperkt tot 1 miljard euro voor de schade veroorzaakt door 

alle gebeurtenissen erkend als terrorisme en voorgevallen in de loop 

van een kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast op 1 januari 

volgens de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met 

als basis het indexcijfer van december 2005. 

Ingeval van wettelijke of reglementaire wijziging van dit basisbedrag, 

zal het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing zijn vanaf de 

eerstvolgende vervaldag na de wijziging, tenzij de wetgever uitdruk- 

kelijk in een andere  overgansregeling voorziet.  Indien het totaal 

van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan het 

bedrag genoemd in de vorige alinea, wordt een evenredigheidsregel 

toegepast: de uit te keren schadevergoedingen worden beperkt ten 

belope van de verhouding van het bedrag genoemd in de vorige alinea of 

de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar ten opzichte van de 

uit te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar. 

 

Uitbetalingsregeling 

 

Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april 2007, beslist  het  Comité 

of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van terrorisme. Opdat 

het bedrag genoemd in de paragraaf " Lidmaatschap van TRIP" niet zou 

worden overschreden, bepaalt dit Comité, ten laatste zes maanden  na 

de gebeurtenis, het percentage van de schadevergoeding dat door de 

verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW ingevolge de 

gebeurtenis dient te worden vergoed. Het Comité kan dit percentage 

herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar  volgend  op 

het jaar van de gebeurtenis, neemt het Comité een definitieve 

beslissing omtrent het uit te betalen percentage van schadevergoeding. 

De verzekerde of de begunstigde kan tegenover ons pas aanspraak maken 

op de schadevergoeding nadat het Comité het percentage heeft vast- 

gesteld. De verzekeringsonderneming betaalt het verzekerde bedrag uit 

overeenkomstig het percentage vastgesteld door het Comité. 

Indien het Comité het percentage verlaagt, zal  de  verlaging  van de 

schadevergoeding niet gelden voor de reeds uitgekeerde schade- 

vergoedingen, noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen 

waarvoor wij reeds een beslissing aan de verzekerde of de begunstigde 
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hebben meegedeeld. 

Indien het Comité het percentage verhoogt, geldt de verhoging van de 

schadevergoeding voor alle aangegeven schadegevallen voortvloeiend uit 

de gebeurtenis erkend als terrorisme. 

Indien het Comité vaststelt dat het bedrag genoemd in de paragraaf 

"Lidmaatschap van TRIP" hierboven onvoldoende is voor het vergoeden 

van alle geleden schade of over onvoldoende elementen beschikt om te 

oordelen of dit bedrag voldoende is, wordt de schade aan personen bij 

voorrang vergoed. 

De morele schadevergoeding wordt na alle andere schadevergoedingen 

vergoed. 

Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de tijd van de 

uitvoering van onze verbintenissen, bepaald in een koninklijk besluit, 

zal van toepassing zijn overeenkomstig de modaliteiten voorzien in dat 

koninklijk besluit. 
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BESCHRIJVING VAN HET RISICO 

VERZEKERING VAN DE FEDERATIES. 

VERZEKERDE ACTIVITEITEN : 

 

1. Alle activiteiten van de Verzekeringsnemer (sportfederatie die het 
contract onderschrijft) en zijn clubs (beoefening, voorbereiding, 

organisatie, beheer, administratie,...). 

Zie Algemene Voorwaarden. 

 

Behoudens bijpremie zijn volgende gevaarlijke sporten niet gedekt : 

- gevechtssporten (behoudens judo, jiu-jitsu) 
- speleologie (behoudens initiatie) 
- klimmen- en begripklimmen (behoudens muurklimmen) 
- rappel 
- canyonning 
- rafting (behoudens in België) 

 

Blijven steeds uitgesloten van de dekking van deze polis : 

- luchtsporten 
- diepzeeduiken 
- jacht 
- extreme sporten (benjee, wingsuit flying,...) maar ook gewone 
sporten (mountain-bike, kite-surfen,...) die op extreme  

wijze gaan worden uitgevoerd. 

 

2. Bijkomende socio-culturele activiteiten 
 

3. Info-, vormings- en bijscholingsactiviteiten 
 

4. Fitnesslessen in fitnesscentrum, enkel voor leden van 
verzekeringnemer. 

 

WAARBORGEN : 

 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING. 

------------------------------ 

 

- Lichamelijke Letsels : 2.500.000 EUR per slachtoffer en 

5.000.000 EUR per schadegeval 

- Materiële en immateriële schade : 650.000 EUR per schadegeval 

 

RECHTSBIJSTAND. 

--------------- 

- Strafrechterlijke verdediging: 25.000 EUR per schadegeval 

- Verhaal tegen derden: 25.000 EUR per schadegeval 

- Insolventie van derden: 12.500 EUR per schadegeval 

 

INDIVIDUELE VERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN. 

------------------------------------------------------ 

 

- Overlijden : 8.500 EUR 

- Blijvende ongeschiktheid : 35.000 EUR 
- Tijdelijke ongeschiktheid : 30 EUR 

- Kosten van behandeling : GEDEKT (zonder vrijstelling) 
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met inbegrip van : 

* Tandprothesekosten : 800 EUR per slachtoffer 

200 EUR per tand 

* Kosten van behandeling «buiten RIZIV» : 250 EUR 

* Vervoerkosten : zie Arbeidsongevallen 

* Onderzoeks- en repatriëringskosten : 2.500 EUR 

(volgens bijgevoegde Speciale Voorwaarden). 

DEKKING PRIVE-LEVEN : 

------------------- 

 

Voor alle sporten, behoudens de opgesomde gevaarlijke sporten (zonder 

de uitzonderingen) of de uitgesloten sporten, wordt eenzelfde dekking 

Lichamelijke Ongevallen verleend als bovenvermeld voor de in het kader 

van het privé-leven beoefende sporten. 

 

Voorwaarden: 

- binnen het loutere privé-leven, buiten het kader van elke andere 
vereniging om. 

- tijdens de beoefening van een sport (val van een trap of blessure 
door het zich gewoon voortbewegen is niet gedekt). 

- expliciet onderschreven door de verzekerde (verzekeringnemer houdt 
hiervan een nominatieve lijst bij die zij op eenvoudige aanvraag 

aan de maatschappij kunnen overhandigen) 

- bijpremie van 5,00 Euro per lid, met een minimum globale bijpremie 
van 250 Euro. Deze premies zijn excl. lasten en kosten. 

 

VERZEKERDEN 
 

In uitbreiding op de definitie van art. 3 van de Algemene Voorwaarden 

kunnen niet-leden eveneens opgenomen worden als verzekerden onder de 

volgende voorwaarden: 

- Voorafgaandelijke inschrijving bij een verzekerde organisatie op een 
niet-ledenlijst met eenzelfde identificatiegevens als leden, 

- Opgave van aantallen of inzage niet-ledenlijst op eenvoudige 
aanvraag door de verzekeraar. 

Mits na-leving van deze voorwaarden genieten de niet-leden van 

dezelfde garanties als de leden met toepassing van eenzelfde 

premievoorwaarden. 

 

PREMIEBEPALING 
 

De voorlopige netto jaarpremie wordt berekend op basis van 

 

* Algemeen: 1,00 EUR per lid of ingeschreven niet-lid 
Opgegeven leden voor het jaar 2017: 11.300 leden of 11.300,00 EUR 

Opgegeven ingeschreven niet-leden: te bepalen 

 

* Specifieke dekking Privé-Leven: 5,00 EUR per hiervoor ingeschreven 
lid, globaal minimum 250 EUR 

Opgegeven leden: nog te bepalen 

 

* Specifieke sporten die in uitbreiding verzekerd worden binnen het 
kader van de vereniging: 

- Kung Fu : 2,86 EUR per lid 

Opgegeven leden voor 2017 : 0 leden of 0,00 EUR 

PRECISERING WAARBORGEN 
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Termijn betaling kosten van behandeling 

--------------------------------------- 

De in het art. 13 van de Algemene Voorwaarden voorziene termijn van 

2 jaar voor de betaling van de kosten van behandeling wordt 

opgetrokken tot 3 jaar na het ongeval. 

 

Vrijstelling 

------------ 

Er wordt geen vrijstelling voorzien ten laste van verzekeringnemer in 

deze polis. 

 

Aanpassing uitsluitingen Algemene Voorwaarden 

--------------------------------------------- 

De volgende uitsluiting voorzien in de Algemene Voorwaarden onder 

art. 14,d wordt als niet bestaande beschouwd: 

- bij overstroming, aardbeving of enige andere natuurramp 
 

De uitsluiting voorzien onder art. 14,a AV m.b.t. het ongeval of de 

de gevolgen van een ongeval die te wijten zijn aan een deficiëntie 

van de fysieke en psychische toestand van de verzekerde wordt eveneens 

als niet bestaande beschouwd zonder afbreuk van de toepassing van de 

in deze polis gedefinieerde notie van ongeval alsook van de  

toepassing van de volgende in het lastenboek voorziene uitsluitingen: 

- Vrijwillig aangebrachte verminkingen, zelfdoding of poging tot 
zelfdoding, 

- Kosten tengevolge van een voorheen bestaande status. 
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BESCHRIJVING VAN HET RISICO 

RECHTSBIJSTAND 

STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING 

---------------------------- 

De maatschappij neemt de kosten en erelonen gemaakt voor de 

verdediging van de verzekerden in elke strafrechtelijke 

procedure ten laste : 

- ofwel indien ze aansprakelijk zijn voor schade gedekt in het 
kader van de Verzekering van de burgerlijkeaansprakelijkheid 

- ofwel bij een inbreuk op de Wegcode, in de hoedanigheid van 
voetganger, fietser of ruiter, in de loop van degedekte 

activiteiten. 

 

VERHAAL TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDEN 

-------------------------------------- 

De maatschappij neemt de kosten en erelonen gemaakt om op minnelijke 

of gerechtelijke wijze een burgerlijk verhaal uit te oefenen ten 

laste, indien de verzekerden schade hebben geleden in het kader van de 

gedekte activiteiten en ze de vergoeding wensen te bekomen: 

- voor lichamelijke en/of materiële schade waarvoor een derde, 
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1382 tot 1386 bis van 

het Burgerlijk Wetboek of in het kader van gelijkaardige bepalingen 

van buitenlands recht burgerlijk aansprakelijk is, 

- in het kader van de wet op de verplichte verzekering op de 
motorrijtuigen, de schade geleden als zwakke weggebruiker ingevolge 

een verkeersongeval hetwelk lichamelijkeverwondingen of de dood met 

zich meebrengt. 

De onderhavige waarborg is enkel verworven indien de verzekerden, op 

het ogenblik van het schadegeval, voldoen aan de vereisten om van de 

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te genieten, indien ze een 

schade aan een derde zouden veroorzaken. 

De uitsluitingen kunnen enkel tegen hen worden ingeroepen indien ze 

door hen werden veroorzaakt. 

 

INSOLVENTIE VAN DERDEN 

---------------------- 

De maatschappij verzekert de schade die de verzekerden geleden hebben 

en die recht geven op de waarborg 'Verhaal tegen de aansprakelijke 

derden', indien deze schade veroorzaakt is door geïdentificeerde en 

als insolvent erkende derden. 

 

VERZEKERINGSGEBIED 

------------------ 

De verzekering is geldig in de hele wereld. 

 

TEN LASTE GENOMEN KOSTEN 

------------------------ 

De maatschappij neemt ten laste : 

- de kosten verbonden aan het samenstellen en het beheren van het 
dossier, 

- de expertise- en onderzoekskosten, 
- de kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarders, 
- de kosten van gerechtelijke en extragerechtelijke procedures die ten 
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laste van de verzekerden zijn, met inbegrip van de kosten van de 

tegenpartij indien de verzekerden gerechtelijk gehouden zijn ze 

terug te betalen, 

- de verplaatsingskosten van de verzekerden indien ze genoodzaakt zijn 
persoonlijk te verschijnen voor de rechtbank, 

- de verblijfskosten van de verzekerden, indien ze persoonlijk dienen 
te verschijnen voor een buitenlandserechtbank, 

- de kosten en erelonen van één advocaat. 
Ter uitbreiding, is het de verzekerden toegelaten, ongeacht de reden, 

éénmaal te veranderen van advocaat. 

 

De maatschappij neemt niet ten laste : 

- de transacties met het Openbaar Ministerie, 
- de gerechtelijke, transactionele of administratieve boetes, 
- de kosten verbonden aan het strafrechtelijk onderzoek 

 

VERGOEDINGSGRENS 

---------------- 

De waarborg kent geen uitwerking indien het geschil een lager bedrag 

behelst dan 189,59 euro aan de index van deconsumptieprijzen van 

januari 2002, hetzij 110.22 (basis 100 in 1996). 

 

Daarenboven : 

- zal geen enkele gerechtelijke procedure worden ingespannen of 
voortgezet indien de waarde van het geschil lager is dan 500 euro 

niet-geïndexeerd, 

- zal geen enkel geschil, waarvan de waarde 2.500 euro 
niet-geïndexeerd niet overschrijdt, worden aanhangig gemaakt voor 

gemaakt voor het Hof van Cassatie of voor een gelijkaardig gerecht 

in het buitenland. 

 

SCHADEAANGIFTE 

-------------- 

Bij een schadegeval worden de verzekerden verzocht een schadeaangifte 

in te vullen en op te sturen naar ARCES, dienst schade, Desguinlei 92 

te 2018 Antwerpen. 

Arces is een merk van de groep P&V cvba waaronder de 

rechtsbijstandverzekeringen beheerd worden. 

 

TUSSENKOMSTMODALITEITEN 

----------------------- 

De verzekerden onderzoeken met ARCES de te nemen maatregelen. Zo 

nodig, onderneemt ARCES de nodige stappen om tot een minnelijke 

schikking te komen. Om die reden wordt uitdrukkelijk overeengekomen 

overeengekomen dat ARCES geen enkel voorstel of transactie aanvaardt 

zonder voorafgaand akkoord van de verzekerden. 

 

De verzekerden beschikken over de vrije keuze van de experten gelast 

om hen te vertegenwoordigen gedurende zowel de minnelijke als 

gerechtelijk bevolen expertises. 

 

Indien het schadegeval geen minnelijke schikking vindt of indien een 

belangenconflict met de maatschappij ontstaat, zijn de verzekerden 

vrij in de keuze van een advocaat (of van iedere andere persoon die de 
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vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure 

toepasselijke wet) om hun belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen 

of te behartigen in elke gerechtelijke of administratieve procedure, 

maar ze verbinden zich er evenwel toe ARCES eerst te verwittigen. 

 

ARCES is niet gehouden een rechtsgeding in of voort te zetten: 

- wanneer ze meent dat dit geen ernstige kans op succes biedt, 
- wanneer ze meent dat het voorstel van de derde billijk en voldoende 
is. 

 

MENINGSVERSCHIL MET ARCES 

------------------------- 

Onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, 

hebben de verzekerden het recht een advocaat van hun keuze te 

raadplegen indien er een meningsverschil is met ARCES over de 

gedragslijn die zal worden gevolgd voor de regeling van het 

schadegeval (en dit na betekening door ARCES van haar standpunt of van 

haar weigering om de stelling van de verzekerden te volgen). 

Zo de advocaat het standpunt van ARCES bevestigt, wordt aan de 

verzekerden de helft terugbetaald van de kosten en erelonen van deze 

raadpleging. 

Indien ze, tegen het advies van deze advocaat, op hun kosten een 

procedure beginnen en een beter resultaat bekomen dan hetgeen ze 

zouden hebben bekomen indien ze het standpunt van ARCES zouden hebben 

gevolgd, komt deze laatste binnen de grenzen van de algemene 

voorwaarden tegemoet in de gedane kosten alsmede het saldo en erelonen 

van de raadpleging. 

Indien de advocaat de stelling van de verzekerden bevestigt, is ARCES 

ongeacht de afloop van de procedure, ertoe gehouden haar waarborg te 

verlenen en krijgen de verzekerden de kosten van deze procedure 

terugbetaald met inbegrip van de kosten en erelonen van de 

raadpleging. 

00055 - UITBREIDING HARTFALEN BIJ SPORTBEOEFENING 

 

Er wordt verklaard en overeengekomen dat volgende uitbreiding op de 

Algemene voorwaarden van toepassing is : 

 

DOEL EN OMVANG VAN DE WAARBORG 

Wordt met lichamelijk ongeval gelijkgesteld en is bijgevolg verzekerd: 

het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair 

accident) en een hartprobleem, zijnde een acuut hartfalen, hartritme- 

stoornissen of een hartinfarct. 

 

De beroerte of het hartprobleem dient zich te manifesteren : 

- ofwel tijdens de verzekerde sportactiviteiten waarbij het voor het 
slachtoffer niet mogelijk is deze activiteit verder te zetten, 

- ofwel tijdens de herstelperiode net na en op de plaats van de ver- 
zekerde sportactiviteit, 

- ofwel op het normale traject van de plaats van de verzekerde 
sportactiviteit naar zijn verblijfplaats. 

 

Deze waarborg heeft uitsluitend uitwerking wanneer het slachtoffer 

zich onmiddellijk na het zich plots manifesteren van de beroerte of 

het hartprobleem laat onderzoeken door de spoeddienst van een openbaar 
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of privéziekenhuis. 

Deze waarborg is uitsluitend van toepassing op de deelnemers aan de 

verzekerde sportactiviteiten. 

 

UITSLUITING 

Een beroerte of een hartprobleem als gevolg van het gebruik van alco- 

holische dranken, drugs, toxische stoffen of doping. 

Deze uitbreiding is niet van toepassing voor professionele sport- 

beoefenaars. 

 

GEWAARBORGDE BEDRAGEN 

- Kosten van behandeling : terugbetaling van de kosten voor medische 
en door het RIZIV erkende prestaties tot maximum 100% van dit tarief 

welke hebben plaatsgevonden binnen een termijn van één jaar na het 

zich manifesteren van de beroerte of het hartprobleem. Deze tussen- 

komst is aanvullend op de wettelijke uitkering van de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering of van het organisme dat deze vervangt. In 

voorkomend geval legt de maatschappij het verschil bij tussen deze 

tussenkomst en het tarief van het RIZIV. 

- Overlijden : een vergoeding van 8.500,00 EUR per slachtoffer met 
daarin begrepen de begrafeniskosten. Dit kapitaal wordt verminderd 

met de vergoedingen die de maatschappij eventueel heeft uitgekeerd 

voor een blijvende ongeschiktheid uit hetzelfde ongeval. 

- Blijvende ongeschiktheid : een vergoeding van maximum 35.000,00 EUR 
per slachtoffer jonger dan 65 jaar naar verhouding van de graad van 

blijvende ongeschiktheid vastgesteld in de Officiële Belgische 

Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit volgens het 

Regentbesluit van 12 februari 1946, zodra de consolidatie is inge- 

treden en uiterlijk twee jaar na het ongeval. 

- Tijdelijke ongeschiktheid : een dagvergoeding van 30,00 EUR per 

slachtoffer jonger dan 65 jaar op het ogenblik van het ongeval, ge- 

durende één jaar te rekenen vanaf de dag na het zich manifesteren 

van de beroerte of het hartprobleem en voor zover wordt aangetoond 

dat er een verlies van beroepsinkomen is en geen enkel recht op 

vergoeding krachtens de wetgeving op de verplichte ziekte- en 

invaliditeitszekering is en tot beloop van dit verlies zonder de 

verzekerde som te overtreffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het verzekeringsvoorstel, de algemene voorwaarden waarvan het jaar wordt vermeld in de rubriek ALGEMENE 
VOORWAARDEN, de bijzondere voorwaarden of het laatst gedateerde bijvoegsel en de eventuele bijbladen vormen samen 
het verzekeringscontract dat de respectievelijke rechten en verplichtingen van de partijen regelt. 

 

Opgemaakt te Brussel, op 24/08/2018 Voor P&V Verzekeringen 
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